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Stadslednings- 
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POLICY – antas av kommunfullmäktige 
En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av 
dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet 
och därmed enligt kommunallagen tillhör fullmäktiges exklusiva beslutanderätt 
och gäller tills vidare. En policy talar om vad staden vill uppnå inom ett specifikt 
område som berör flera verksamheter. Policyn bör inte innehålla detaljerade 
ställningstaganden vad gäller utförande, prioriteringar eller metoder.

STRATEGI – antas av kommunstyrelsen
Strategidokument anger konkreta åtgärder för den politiska viljeinriktningen.  
En strategi ska ange vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, när de ska vara 
genomförda samt vilka prioriteringar som ska göras. Strategin ska gälla under en 
begränsad period, exempelvis under en mandatperiod och antas av kommunstyrelsen.

RIKTLINJE – antas av kommunstyrelsen
Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete. I riktlinjer 
preciseras hur något ska uppnås. Det kan exempelvis handla om hur verksam- 
heterna ska arbeta för att uppnå de politiska inriktningar och mål som finns i en 
policy eller strategi och dessa antas av kommunstyrelsen. 

ANVISNING – godkänns av förvaltningschef/chef
Anvisningar och rutiner rör sig i regel om ren verkställighet av riktlinjer eller 
andra styrdokument. Denna typ av dokument är förvaltningens verktyg för  
att verkställa politiska beslut och dokumenten är inte föremål för formella beslut  
i politiska organ utan upprättas efter behov av varje verksamhet/enhet i samråd 
med ansvarig förvaltningschef/chef.
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Inledning

Bakgrund
Strategin för Solna stads miljöarbete är ett styrdokument för stadens miljöarbete, som  
utgår från miljöpolicyn, som i sin tur utgår från den vision och de övergripande mål som 
finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Strategin är ett styrande 
dokument upprättat utan lagkrav. Den omfattar Solna som geografiskt område och staden 
som organisation där varje nämnd och bolag har ett eget ansvar för att arbeta i enlighet  
med de redovisade strategierna för att uppfylla målen. Miljöstrategin antogs 2015 och ska 
aktualiseras vid behov. En första aktualisering genomfördes under 2020. Inriktningen är  
att en aktualitetsprövning av miljöstrategin bör ske varje mandatperiod. 

Syftet med strategin för Solna stads miljöarbete är att styra och samordna stadens verksam- 
heter i en hållbar riktning. Syftet är även att knyta samman stadens övergripande målsätt-
ningar, som fastställs i verksamhetsplan och budget, med stadens inriktning för miljöarbetet 
samt att koppla ihop stadens mål och strategier för den fysiska planeringen, som kommer till 
uttryck i översiktsplanen, med stadens mål och strategier för miljöarbetet. Strategin pekar ut 
riktningen för det övergripande miljöarbetet i staden och kompletteras med ytterligare 
strategier inom specifika miljöområden, exempelvis klimatstrategin, avfallsplanen och Solna 
stads dagvattenstrategi. 

Organisation
I Solna stad är kommunstyrelsen ansvarig för det övergripande strategiska miljöarbetet.  
Det innebär att kommunstyrelsen leder och samordnar miljöarbetet och därmed ansvarar  
för framtagandet av miljöpolicy och tillhörande strategi. På tjänstemannanivå leds arbetet 
med miljöpolicy och strategi av stadsledningsförvaltningen med stöd av miljö- och  
byggnadsförvaltningen.
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Utgångspunkter för Solna stads miljöarbete

Europeiska, nationella och regionala planeringsförutsättningar
På europeisk nivå drivs miljöarbetet genom EU:s gröna giv för en hållbar grön omställning. 
Den europeiska gröna given är EU:s tillväxtstrategi för att ställa om EU till ett rättvist och 
välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 
år 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser och där den ekonomiska 
tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen.

På nationell nivå styrs miljöarbetet bland annat genom de nationella klimatmålen och de  
16 nationella miljökvalitetsmålen. Målen är nationella och ska brytas ned på regional nivå.  
I Stockholms län ansvarar länsstyrelsen för att bryta ned de nationella målen till regional 
nivå och i den regionala miljömålsdialogen har sex av de sexton nationella miljömålen valts 
ut som primära att arbeta med i Stockholms län: Ett rikt växt och djurliv, Begränsad klimat- 
påverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.

Region Stockholm har antagit en Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,  
RUFS 2050, som uttrycker viljan för regionens utveckling fram till 2050. Planen uttrycker 
en vision om att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. För att möjlig-
göra visionen finns fyra regionala mål mot år 2050 och sexton kvantifierade delmål som ska 
uppnås senast år 2030. Miljöfrågorna är integrerade i det långsiktiga målet om en tillgänglig 
region med god livsmiljö samt målet om en resurseffektiv och resilient region utan klimat- 
påverkande utsläpp. 

Solnas förutsättningar ur miljöperspektiv
Solna är en del av en växande Stockholmsregion. Sedan år 2000 har stadens befolkning  
växt med över 25 procent och denna utveckling förväntas fortsätta. År 2030 uppskattas 
Solnas befolkning uppgå till drygt 100 000 invånare. Ur miljösynpunkt är tillväxten i 
huvudsak positiv, eftersom den skapar förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande. 
Samtidigt medför tillväxten att viss mark tas i anspråk för bebyggelse, vilken i sin tur genererar 
mer transporter, ökad energianvändning och ett ökat tryck på tekniska försörjningssystem 
och på närmiljön. Utmaningen är att finna lösningar för att klara befolkningstillväxten och 
samtidigt säkra miljövärden för framtida behov. Med fler invånare ökar behovet av resurs- 
effektiva lösningar och hushållning med resurser.

Solna erbjuder goda förutsättningar för en hållbar utveckling. Staden har en tät bebyggelse-
struktur med närhet till bostäder, arbetsplatser och service. Det finns även god tillgång till 
natur och vatten. Närmare hälften av stadens yta utgörs av natur, park och andra gröna 
miljöer och 11 procent av stadens yta består av vattenområden. Staden har ett väl utbyggt 
fjärrvärmenät. Över 90 procent av fastigheterna är anslutna till fjärrvärme, som till 99 procent 
produceras med förnyelsebara bränslen. Även avfallshanteringen är väl utbyggd och miljö- 
anpassad. I staden har mängden hushållsavfall minskat under de senaste åren, samtidigt som 
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den insamlade mängden matavfall från hushåll och företag har ökat. Näringslivet i Solna 
domineras av företag i tjänstesektorn, som har en mindre miljöpåverkan än företag inom 
industrin. Många företag i staden är också miljöcertifierade eller miljödiplomerade.

Solna har ett resurseffektivt transportsystem. Det finns en god tillgänglighet till kollektiv- 
trafik med tillgång till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och ett stort antal busslinjer samt  
ett omfattande cykelvägnät. Trots det är trafiken en stor utmaning för Solna. Staden genom-
korsas av flera stora europavägar och järnvägssystem. Det ger tillsammans med det lokala 
vägnätet en hög tillgänglighet, men ger också upphov till buller, utsläpp av föroreningar till 
luft och vatten samt skapar barriärer mellan olika stadsdelar.

De hårt trafikerade lederna och spårtrafiken i och genom Solna bidrar till höga bullernivåer  
i staden. Delar av Råsundavägen, Frösundaleden, Ballongberget samt områdena kring Solna 
station och Järva krog är exempel på platser där höga ljudnivåer från väg- och/eller järnvägs- 
trafik förekommer.

Även utsläpp av föroreningar till luft och vatten är en utmaning i en storstadsmiljö.  
Luftkvaliteten i Stockholmsregionen har blivit bättre under de senaste decennierna.  
I Solna uppfylls miljökvalitetsnormerna för luft, med undantag för de statliga trafiklederna 
utmed europavägarna. Enligt nationellt fastställda miljökvalitetsnormer för vatten ska god 
ekologisk och kemisk status uppnås för vattenförekomsterna Brunnsviken, Edsviken,  
Bällstaviken–Ulvsundasjön–Karlbergssjön och Igelbäcken senast 2027. Lilla Värtan ska 
uppnå måttlig ekologisk status och god kemisk status. Solnas vattendrag, sjöar och havsvikar 
är näringsrika med höga halter av kväve och fosfor till följd av historiska utsläpp av avlopps-
vatten och utsläpp av dagvatten från vägar och bebyggelse. Miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomsterna uppfylls inte idag, men ett aktivt arbete med lokala åtgärdsprogram 
pågår i staden för förbättrad vattenkvalitet. Därtill arbetar staden med att minimera  
spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner. 
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Övergripande mål och strategier  
för Solna stads miljöarbete

Utgångspunkten för Solna stads miljöarbete är den vision och de övergripande mål som  
finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Inriktningen är att Solna ska 
vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla Solnabor. 
Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. 
Staden ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden, samtidigt som barriärer byggs 
bort och viktiga miljövärden säkras. För att uppnå visionen och de övergripande målen ska 
miljöarbetet fokusera på följande områden:

Solna ska ha en hållbar stadsutveckling och hushålla med naturens resurser. Marken ska 
utnyttjas effektivt och goda kollektivtrafiklägen ska användas för bebyggelse. Staden ska 
skapa en tät stadsstruktur med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Parker 
och andra gröna ytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön. Planeringen ska skapa 
förutsättningar för ett effektivt transportsystem, som främjar kollektivt resande och gång- 
och cykeltrafik. 

Solna ska ha en effektiv resursanvändning genom en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken 
och åtgärder för att minska andelen biltrafik. Solna ska verka för en vidare utbyggnad av 
tunnelbanan/ tvärbanan och för en utveckling av kollektivtrafiknoderna i staden. Ett 
modernt gång- och cykelvägnät ska utvecklas med inriktningen att det ska vara möjligt  
att nå hela staden genom att gå eller cykla. Staden ska arbeta för en energieffektivisering  
och öka användningen av förnyelsebar energi. Anslutning till miljövänlig fjärrvärme ska 
understödjas i all nybyggnation.

Solna ska ha en god livsmiljö för solnabornas hälsa och välbefinnande. Det ska vara nära till 
parker och andra gröna ytor, som ingår som naturliga delar i stadsmiljön. Staden ska arbeta 
för att minska buller och förbättra luft- och vattenkvaliteten. Goda boendemiljöer ska skapas 
vid planering av nya bostäder och en god inomhusmiljö i de egna fastigheterna ska säkerställas. 
Stadens verksamheter ska undvika användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier  
på ett sätt som minimerar riskerna.
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Strategier

Strategi för en hållbar stadsutveckling
Solna är en av Sveriges snabbast växande städer. Många vill bosätta sig eller etablera verksam-
het i staden, som har ett unikt läge i Stockholmsregionen med närhet till både storstad och 
natur. Solna har tagit ett stort ansvar för regionens försörjning av nya bostäder och arbets-
platser och avser även fortsättningsvis att göra det. Det innebär stora möjligheter, men ställer 
också krav på staden, att kunna möta tillväxten, samtidigt som viktiga miljövärden säkras.

Utgångspunkten är att den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för ett effektivt 
markutnyttjande som ger bästa möjliga hushållning med naturens resurser. I första hand  
ska redan exploaterad mark och mark som är utsatt för olika typer av störningar användas. 
Den industriella verksamhet som historiskt har förekommit i Solna har i vissa fall medfört 
föroreningar av mark och vatten. Genom planering av bebyggelse och infrastruktur kan 
förutsättningar skapas för sanering av denna mark. Saneringsåtgärderna ska göra marken 
byggbar och långsiktigt medverka till att skydda människors hälsa, markmiljön, yt- och 
grundvattnet.

Stadens värdefulla naturmiljöer och biotoper är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet  
i synnerhet när de gynnar den biologiska mångfalden. Närmare hälften av Solnas yta utgörs 
av natur, park och andra gröna miljöer. När gröna ytor tas i anspråk för bebyggelse ska därför 
spridningskorridorer och gröna samband beaktas, genom exempelvis gröna stadsrum, gatu- 
planteringar och gröna tak. Kompensationsåtgärder ska i dessa fall eftersträvas. De värden 
som finns i nationalstadsparken med Hagaparken, naturreservaten och de mellankommunala 
grönstråken utmed stränderna ska särskilt värnas och bevaras. Solna stads grönplan pekar ut 
riktningen för utvecklingen av gröna offentliga miljöer, parker, natur och gatumiljöer i staden. 

Stadens inriktning i den fysiska planeringen är att skapa en tät stadsstruktur med varierad 
bebyggelse, som består av en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Etablering av 
arbetsplatser ska användas för att minska buller och andra typer av miljöstörningar som kan 
uppstå i en storstad. Parker och andra gröna ytor ska ingå som naturliga delar i stadsmiljön, 
som gör att solnaborna har nära till parker och andra gröna ytor. Gröna ytor, även växter och 
träd i mindre omfattning exempelvis i gaturum, fyller en viktig funktion i täta stadsmiljöer. 
De bidrar med ekosystemtjänster bland annat genom bättre lokalklimat, luftrening, hjälp  
till att uppnå en hållbar dagvattenhantering och god vattenkvalitet i vattendragen samt för 
att skapa gröna samband och spridningskorridorer.

Utgångspunkten är att planeringen ska skapa förutsättningar för solnaborna att leva miljö-
vänligt och att byggnation ska ske så resurseffektivt som möjligt. Det har redan under många 
år uppförts miljöcertifierade byggnader i Solna och flera byggherrar har förärats med externa 
utmärkelser för sina projekt. Stadens ambition är att denna utveckling ska fortsätta. Vid 
planering av byggnation för stadens verksamheter är inriktningen att byggnaderna ska uppfylla 
kriterierna för något vedertaget miljöklassningssystem gällande materialval, energiförbrukning, 
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teknik för avfallshantering och omhändertagande av dagvatten. Trafiken, och inte minst 
genomfartstrafiken, är Solnas största miljöutmaning. Staden ska i den fysiska planeringen 
arbeta för att minska behovet av resor och transporter med bil. Att fortsätta bygga ut kollektiv- 
trafiken, utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse samt förbättra gång- och cykel- 
infrastrukturen skapar möjligheter för miljösmarta resval för såväl Solnabor som arbetsinpend-
lare. Det ska vara möjligt att nå hela staden med kollektivtrafik och genom att gå eller cykla.

Strategi för en effektiv resursanvändning
Tillgången till energi för uppvärmning, transporter, belysning och produktion av varor och 
tjänster är en viktig del av stadens infrastruktur. Samtidigt påverkar energianvändningen 
miljön. Den främsta energirelaterade utmaningen hänger samman med den negativa påverkan 
som användningen av fossila bränslen ger upphov till. Resursanvändningen behöver minska 
och systemen för transporter, uppvärmning, vatten och avfall behöver effektiviseras. Solnas 
täta bebyggelse skapar goda förutsättningar för resurseffektiva lösningar i dessa avseenden.

Ett effektivt transportsystem
Med utgångspunkten att trafiken är Solnas största miljöutmaning är det absolut viktigast  
att fortsätta att bygga ut kollektivtrafiken för att minska behovet av biltransporter. Solna har 
i grunden en god tillgänglighet med tillgång till tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och ett 
stort antal busslinjer samt ett omfattande cykelvägnät. Den goda tillgängligheten förstärks 
med utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden. Staden 
ska arbeta aktivt tillsammans med Region Stockholm och andra berörda aktörer för en fortsatt 
utbyggnad av kollektivtrafiken. Spårbunden trafik är den kollektivtrafiklösning som Solna 
strävar efter i första hand. Busstrafik fungerar som ett viktigt komplement när underlaget är 
för litet och i sträckningar där spårbunden trafik inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt. 
Även kollektivtrafik för arbetspendling på vatten håller på att växa fram som ett komplement. 
Det finns flera naturliga målpunkter för sådan trafik i Solna, där trafikering är planerad av 
Region Stockholm. Solna har i översiktsplanen pekat ut ett kommunalt hållplatsläge i Solna 
strand. Därutöver är Solna stad beredd att verka för att pröva detaljplaner för ytterligare 
hållplatser om det finns intressenter som önskar anlägga hållplatser i framtida projekt.

Staden ser en förlängning av tunnelbanan och/eller tvärbanan till Bergshamra och vidare 
som en naturlig fortsättning av utbyggnaden av den spårbundna kollektivtrafiken. Det är 
också viktigt att utveckla de kollektivtrafiknoder som finns i Solna idag. Den främsta av 
dessa är Solna station, men också Sundbyberg station är betydelsefull. Även Bergshamra  
har förutsättningar att utvecklas till en knutpunkt när den spårbundna kollektivtrafiken  
har byggts ut mot nordost. Staden ska tillsammans med Region Stockholm löpande se över 
linjenät och turtäthet samt bytespunkterna i syfte att skapa en attraktiv kollektivtrafik.

I ett effektivt transportsystem ingår även gång- och cykelvägnätet som viktiga trafikslag. 
Inriktningen för planeringen ska vara att det ska vara möjligt att nå hela staden genom att  
gå eller cykla. Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa tillgången till bra gång- och cykel-
stråk, inte minst till kollektivtrafiknoder. I anslutning till dessa är det även viktigt att hitta 
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lösningar för cykelparkeringar. Solna stads cykelplan redovisar inriktningen för ett attraktivt, 
tillgängligt, och säkert cykelvägnät och lyfter fram åtta regionala och tolv lokala cykelstråk 
som särskilt viktiga för framkomlighet och tillgänglighet.

I arbetet med ett skapa ett effektivt trafiksystem är också andra insatser för att hitta effektivare 
former för resande viktiga. Staden ska skapa förutsättningar för mer effektiva transporter 
genom att främja lösningar som bilpooler, mobilitetstjänster och effektivare varutransporter. 
Tjänsteresor som sker på uppdrag av staden ska följa de riktlinjer för klimatsmarta resor som 
framgår av stadens reseriktlinjer. 

Inom fordonssektorn pågår en omfördelning från fordon som drivs med fossila bränslen till 
hybridbilar och/eller rena elfordon. Det är en positiv utveckling mot förnyelsebara bränslen 
som staden ska understödja. Solna stad ska underlätta för utbyggnaden av infrastruktur för 
elbilsladdning och verka för ökad tillgång till förnybara drivmedel på befintliga drivmedel-
stationer. Solna stad ska också verka för att den egna fordonsflottan blir helt fossilfri genom 
att köpa in eller leasa fordon och arbetsmaskiner, i den utsträckning de är nödvändiga för 
verksamheten, som drivs med hundra procent förnybara drivmedel. 

Effektiv energianvändning
Det totala energibehovet per person i Solna bedöms inte öka nämnvärt under den kommande 
tioårsperioden. Den stora utbyggnaden i Solna uppvägs av energieffektiviseringar i det 
befintliga fastighetsbeståndet och av en hög energieffektivitet i tillkommande bestånd.  
Detta är en positiv utveckling, som staden ska understödja på olika sätt.

Staden ska säkerställa en kontinuerlig energieffektivisering i de fastigheter som staden äger 
eller där stadens verksamheter bedrivs och i de kommunaltekniska anläggningarna. I sam-
band med investeringar och underhåll ska staden genomföra åtgärder som innebär en energi- 
effektivisering. Det kan handla om utbyte av armaturer, förbättring av ventilation och isolering 
i stadens fastigheter. Det kan också handla om att byta ut trafiksignallampor, gatubelysning 
och annan utomhusbelysning till energisparande alternativ. Vid nyproduktion av fastigheter 
för stadens verksamheter och nyinvestering i kommunaltekniska anläggningar samt vid 
större ombyggnationer ska höga krav på energiprestanda och energistyrande tekniker ställas.

Staden ska också uppmuntra externa aktörer att minska sin energianvändning. I detta syfte 
erbjuder staden gratis klimat- och energirådgivning för privatpersoner, organisationer och 
företag. Även Norrenergi erbjuder olika typer av verktyg (energikompassen, värmekollen och 
servicebesök), som syftar till att hjälpa kunderna att bland annat minska sin energiförbrukning.

Förutom energieffektivisering ska staden arbeta för att öka användningen av förnyelsebar 
energi. Staden äger två tredjedelar av företaget Norrenergi, som levererar fjärrvärme- och 
fjärrkyla för såväl befintlig som planerad bebyggelse till invånarna i Solna och Sundbyberg. 
Norrenergi använder 99 procent förnyelsebara bränslen och är certifierat som ”bra miljöval” 
av Naturskyddsföreningen, vilket innebär att de uppfyller högt ställda miljökrav. Staden ska 
arbeta för att den höga anslutningsgraden till miljövänlig fjärrvärme av byggnader i Solna 
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bibehålls. Staden ska skapa förutsättningar för alternativa energikällor som solceller, vind-
kraft och geotermi med många småskaliga lösningar inom befintlig och ny bebyggelse.

En stor del av Norrenergis produktion baseras idag på spillvatten från Bromma reningsverk. 
Staden ska arbeta för att så länge som möjligt fortsätta att tillvarata spillvatten vid produktionen 
av värme och kyla. Staden är positiv till att Norrenergis distributionsnät knyts samman med 
andra fjärrvärmeproducenters för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av produktions- 
anläggningarna.

Även de tekniska systemen för vatten och avfall kan effektiviseras. Staden ska fortsätta arbeta 
för att minska vattenanvändningen och att minimera mängden avfall, genom återanvändning 
och återvinning. I den fysiska planeringen ska staden skapa förutsättningar för ökad material- 
återvinning bland hushåll, verksamheter och företag. Stadens avfallsplan visar inriktningen  
i utvecklingen av stadens avfallsarbete. 

Strategi för en god livsmiljö
Livsmiljön i Solna är viktig för solnabornas hälsa och välbefinnande och stadens attraktions-
kraft. Gröna ytor fyller en viktig funktion för livsmiljön och bidrar till ekosystemtjänster 
genom bättre lokalklimat, luftrening, hjälp till att uppnå en hållbar dagvattenhantering och 
god vattenkvalitet i vattendragen samt för att skapa gröna samband och spridningskorridorer. 
De är också viktiga mötesplatser och målpunkter för rekreation och idrott.

Solna har ett rikt utbud av gröna ytor och närmare hälften av stadens yta utgörs av natur, 
park och andra gröna miljöer. Stadens inriktning är att det ska vara nära till parker och 
grönområden för solnaborna. Vid planering ska parker och andra gröna ytor ingå som 
naturliga delar i stadsmiljön. I gaturummet finns förutsättningar för en grönare stadsmiljö 
med grönska som bidrar med ekosystemtjänster. Även skötsel och underhåll av parker och 
planteringar ska prioriteras för att stärka solnabornas upplevelse av livsmiljön.

Buller är en stor utmaning i en storstadsmiljö. I planeringen ska staden skapa förutsättningar 
för att använda etablering av arbetsplatser för att minska buller och andra typer av miljö- 
störningar som kan uppstå. Staden ska även verka för att bullerbegränsande åtgärder utförs i 
utsatta lägen. Det handlar om skärmar och andra bullerdämpande insatser och om åtgärder 
som riktar sig mot vägtrafiken, till exempel hastighetsbegränsningar. 

Även luft- och vattenkvaliteten är en utmaning i en storstadsmiljö. Solna ska medverka till att 
nationellt fastställda mål- och gränsvärden för utomhusluft i staden uppfylls. I planeringen ska 
staden skapa förutsättningar för en markanvändning och ett transportsystem, som främjar 
kollektivt resande, gång- och cykeltrafik samt övriga åtgärder som minskar bilberoendet. I 
övrigt ska staden samverka med Trafikverket och övriga berörda kommuner för att identifiera 
lämpliga åtgärder för att minska överskridanden på trafikleder i enlighet med det beslutade 
åtgärdsprogrammet för Stockholms län. Staden kan bidra till att sänka partikelhalterna 
genom att exempelvis sänka hastigheter och förbättra renhållningen.
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För att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas har Solna stad beslutat om lokala 
åtgärdsprogram för stadens samtliga vattenförekomster, med konkreta planer för förbättrad 
vattenkvalitet. Därtill redogör Solna stads dagvattenstrategi för inriktningen vad gäller att 
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Dagvattenstrategin 
fokuserar på att minimera föroreningar och mikroplaster i dagvattnet, motverka att skadliga 
översvämningar uppstår och ta tillvara möjligheten att använda dagvattnet i stadsplaneringen 
så att stadsgrönska gynnas och mervärden skapas. 

Staden har ansvar för att säkerställa en god inomhusmiljö i sina egna fastigheter. Stadens 
egna fastigheter ska ha en god luftkvalitet med godkända ventilationskontroller och goda 
ljudförhållanden. Stadens verksamheter ska undvika användningen av farliga ämnen och 
hantera kemikalier på ett sätt som minimerar riskerna. Särskilt viktigt är det i verksamheter 
som barn och unga vistas i. Ett arbete pågår i staden för att minska barns exponering för 
miljöskadliga ämnen i förskola och skola.

Vid de upphandlingar som staden gör av varor och tjänster ska det ställas relevanta och 
uppföljningsbara krav som bidrar till att verksamheterna uppfyller sina mål. Staden ska, där  
det är relevant och möjligt, ställa miljökrav. Kraven ska anpassas till varje upphandlings- 
tillfälle och till vad som ska upphandlas. 
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Genomförande och uppföljning

Hela Solna stads organisation har ett gemensamt ansvar för att de mål och strategier som 
fastläggs i strategin blir verklighet. Nämnder och styrelser ska bryta ned de övergripande 
målen och strategierna till åtgärder, som är anpassade till respektive ansvarsområde samt 
arbeta in dessa i sina verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen samordnar och följer genom 
stadsledningsförvaltningen, i samverkan med miljö- och byggnadsförvaltningen, arbetet  
med det övergripande miljöarbetet i staden.

Det övergripande miljöarbetet följs upp inom stadens ordinarie styr- och uppföljningssystem. 
Utgångspunkten för styr- och uppföljningssystemet är en sammanhållen målstyrning, där 
kommunfullmäktige anger och följer upp mål, uppdrag och ekonomiska ramar för styrelse 
och nämnder. De övergripande målen följs upp och redovisas i delårsrapporter och i årsredo-
visningen till kommunfullmäktige. Det är önskvärt att arbeta vidare med framtagningen av 
relevanta nyckeltal inom strategiområdet som mäter och följer upp Solna stads egna arbete 
men även utvecklingen inom det Solnas geografiska område.




